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יכולת ארגונית, מקצועית וכלכלית, ציוד  ידע וניסיון ובעל מצהיר בזה, כי אני בעל יהננ .1

לביצוע שירותי אחזקה ועבודות במערכות מיזוג אוויר במבנים בתחומי  הדרושים ,שיונותיור

)להלן   29/2017  "(, בהתאם לתנאי מכרז פומבי מס'העבודות"  -)להלן  בהתאם למפרט  ,  המועצה

 סיון בביצוע עבודותיבעלי נמיומנים ו ,עובדים מקצועיים יעומדים לרשות"(, וכי המכרז" -

 ובמספר מספיק.  כאמור

  

 הנני עומד בתנאים המצטברים להגשת הצעה למכרז, לרבות: .2

 

 הנני אזרח ותושב ישראל או תאגיד הרשום כדין בישראל. 2.1

 

טון  5בעל תעודת הסמכה מטעם משרד הרווחה והעבודה כטכנאי קירור ומיזוג עד  יהננ 2.2

 קירור למתקן.

 

)ארבעה(  4-עבור לא פחות מ, שיפוצים עבודות בביצוע וחיובי סיון מוכחיבעל ני הננ 2.3

 .2017-2019מוסדות, רשויות או גופים ציבוריים, במהלך השנים 

 

 1,000,000המחזור הכספי שלי, מפעילותי בביצוע עבודות שיפוצים, היה בסכום של  2.4

 . 2019-ו 2018, 2017מבין שנות הכספים:  בשתייםלשנה לפחות, ₪  מיליון( במילים: )

 

)חמש(  5בעל ניסיון של  יםראש צוות)שלושה(  3, בהעסקה ישירה, לפחות מעסיק אני 2.5

תעודות הסמכה פורמאליות   יטכנאי מיזוג אויר בעל, שהינם  חמש שנים בביצוע העבודות

 הכלכלהמשרד מטעם של חשמלאי מוסמך  נותורישיובישראל,  ממוסדות מוכרים

 לכל הפחות(.  610)דרגה  אמפר )תלת פאזי( 3*80בזרם עד ועבודות במתח נמוך  עלביצו

 

 לא תלויים ועומדים נגדי צו פשיטת רגל, צו פירוק או צו כינוס נכסים. 2.6

 

נציג מטעמי השתתף( בסיור  -רכשתי את מסמכי המכרז, והשתתפתי )ובתאגיד  2.7

 הקבלנים.
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 חתימת המציע: ___________________

על כל  שבנדון, המכרז ואת כל מסמכי במכרז למשתתפיםההוראות כתב בעיון את  תיקרא .3

 חוזה, ובמכרז תנאיהם ופרטיהם, לרבות המפרט הבינמשרדי, כהגדרתו בהוראות למשתתפים

תנאיו, וכן כל יתר המסמכים האחרים העתידים כולם יחד להוות את החוזה  כל על המסגרת

 ., ואני מבין את מהות המכרז"(מכרזמסמכי ה" -)להלן 

 

בכל   תינקטולכתב ההוראות למשתתפים במכרז,    59השתתפתי בסיור הקבלנים, כאמור בסעיף   .4

 , את מהות וכמותלביצוע העבודות כנחוצים כדי לחקור את התנאים יהאמצעים הנראים ל

ואת הקשיים העלולים להתגלות   לביצוע העבודות  שיהיו דרושים  הציוד, החומרים וכוח האדם

, ההמלא  ימכם, לשביעות רצונ  תי. כמו כן קיבלמכרזבהתאם למסמכי ה  ביצוע העבודות  במהלך

 זו.  יהמוקדמות לפני הגשת הצעת ילצורך בדיקותי יכל מידע ונתון שהיו דרושים לדעת

 

תתפים כי הבנתי את כל מסמכי המכרז על פרטיהם, במיוחד את ההוראות למש מצהיר יהננ .5

במכרז ואת הוראות החוזה, וכי השיטה והתנאים שלפיהם אצטרך לבצע את העבודות ולקבל 

 שכרי ידועים ומובנים לי, וכי בהתאם לכל אלה ועל פיהם ביססתי את הצעתי.

 

 .בוטל .6

 

המכרז, ובפרט  ולאחר שבחנו בחינה זהירה ומדוקדקת את כל תנאי ,בהתאם לכל האמור לעיל .7

, הננו מגישים הצעתנו זו ומתחייבים בזה להוציא לפועל ט השירותיםאת תנאי החוזה ומפר

בתמורה לנקוב   ולבצע את השירותים נשוא מסמכי המכרז בהתאם לכל התנאים הכלולים בהם

 .מס ערך מוסף תכולל האינהתמורה "(. "התמורה -)להלן  נספח "ד" לכתב הצעהב

 

מכל סיבה   ה, ולא ישתנלעיל הינו כולל, קבוע וסופי  נספח "ד"ידוע לנו שסכום התמורה הנקוב ב

, וכי אם תקבלו את הצעתנו נהיה זכאים אך ורק לתשלום חוזההשהיא אלא בהתאם להוראות  

התמורה, כתמורה כוללת וסופית עבור ביצוע השירותים, ולא נהיה זכאים לתמורה נוספת ו/או 

 .להחזר הוצאות ו/או לתשלומים נוספים כלשהם

 

 צרף להצעתי זו את המסמכים הבאים:הנני מ .8

 

לכתב ההוראות למשתתפים  9מסמכים להוכחת עמידתי בתנאי הסף, כאמור בסעיף  8.1

 במכרז:

 

, כאמור )בתאגיד( תצלום תעודת התאגדות, ותדפיס פרטים עדכני מרשם החברות (א)

 .לעיל 2.1בסעיף 

 

הנדסה בנאיות, ות אישור על היותי קבלן רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבוד (ב)

 לעיל. 2.2בסעיף , כאמור 2017לשנת  1969-התשכ"ט

 

 

לעיל,   2.3המוכח והחיובי, כאמור בסעיף    : פירוט של ניסיונילהצעתי זו  נספח "א" (ג)

 העבודות, סוגי וכמויות ,העבודות הבאים: זהות מזמיני כל הפרמטריםבציון 

תקופת ביצוע העבודות, מספר וסוגי העובדים מטעמי   ההיקף הכספי של העבודות,

שמו ומספר הטלפון של האדם שהיה ממונה מטעם  שהשתתפו בביצוע העבודות,

 .ביצוע העבודותהמזמין על 
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)שניים( מגופים ציבוריים,  2, מהם לפחות 2017 - 2019מכתבי המלצה משנים  (ד)

 .לכתב ההצעה ספח "א", המפורטים בנשירותים  תילהם סיפק

 

 לעיל. 2.4 אישור רו"ח על המחזור הכספי שלי, כאמור בסעיף  (ה)

 

: תצהיר חתום ומאומת כדין, על כך שלא תלויים ועומדים נספח "ב" להצעתי זו (ו)

 נגדי צו פשיטת רגל, צו פירוק או צו כינוס נכסים.

 

 קבלה על רכישת מסמכי המכרז. (ז)

 

אישור בדבר היותי עוסק מורשה, ואישור פקיד שומה או רו"ח על ניהול פנקסי חשבונות  8.2

 . 1976-ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות(, התשל"ו

 

-ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו2: תצהיר לפי סעיף " להצעתי זוגנספח " 8.3

1976. 

 

לרבות לכתב ההוראות למשתתפים במכרז,  17מסמכים חתומים כאמור בסעיף  8.4

 .פרוטוקול סיור קבלנים חתום על ידי

 

 לכתב ההוראות למשתתפים במכרז. 26אישורים ומסמכים כנדרש בסעיף  8.5

 

 לכתב ההוראות למשתתפים במכרז. 28ערבות בנקאית כנדרש בסעיף  8.6

 

וביתר מסמכי  במכרז הוראות למשתתפיםכתב המסכים לכל התנאים המפורטים ב הנני .9

הבלתי מסויגת לכל התנאים  יאת הסכמת י למכרז הנני נותןבעצם הגשת הצעת. מכרזה

ומוותר בזה על כל טענה בקשר לתנאים האמורים, לרבות טענות  המכרז, הקבועים במסמכי

 בדבר סתירות ו/או חוסר בהירות.

 

תהיה חופשית לקבל או לסרב לקבל הצעה זו, הכל לפי שיקול  מועצהשה לכך, מסכים הנני כן

מתחייב לקבל כל החלטה   במכרז, והנני  דעתה הבלעדי והמוחלט כמפורט בהוראות למשתתפים

 . מועצהכאמור של ה

 

כמועד  על ידיכם ( יום מהתאריך שנקבעשישים) 60תישאר בתוקפה במשך תקופה של  יהצעת .10

דרש לכך בכתב אאם    היא לא תבוטל.  -זו    י, ואם תתקבל הצעתלמכרז  אחרון להגשת ההצעותה

ואת תוקף הערבות   י)שלושים( יום נוספים את תוקף הצעת  30-מתחייב להאריך ב  יעל ידיכם, אנ

עשה זאת א –זו  ישבהצעת יונדרש על ידכם לקיים התחייבויותי יאם תתקבל הצעת להצעה.

 בלי כל  השהייה. 

 מתחייב בזה כדלקמן: יהרינ ,ים תחליטו לקבל הצעתא .11

 

ממועד קבלת ההודעה על החלטתכם  ימים )שבעה( 7תוך  המסגרת חוזהלחתום על  11.1

 כם.יאו בתוך פרק זמן אחר, כפי שייקבע על יד ילקבל הצעת
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מעת לעת בתקופת  יבהתאם להזמנות עבודה שיוצאו ל המסוימות לבצע את העבודות 11.2

ולסיים  ,לעיל, או במחירים נמוכים יותר נספח "ד"למחירים כאמור בבהתאם  ,חוזהה

המכרז ולהוראות וללוח הזמנים שיפורטו  מסמכיבהתאם לכל התנאים שב ןאת ביצוע

" פירושו: להוציא לפועל עבודות אלו לסיים את ביצוע העבודות. "בכל הזמנת העבודה

 מסמכי שאר ללמפרטים ו לתכניות, להוראותיכם, במלואן ובשלמותן בהתאמה גמורה

, לרבות פינוי כל הפסולת שנוצרה עקב ביצוען של העבודות לאתר מוכרז לסילוק המכרז

 , הכל לשביעות רצונכם המלאה.ופסולת או לאתר שתקבע

 

. מבלי לגרוע המכרז מסמכילבצע את התיקונים ועבודות הבדק בהתאם לקבוע ב 11.3

לאחר גמר תקופת הבדק, פגם ( 1)  הנש  תוך תימהאמור לעיל, אם יתגלה בעבודות שביצע

מתחייב לתקן את הפגם  יחוזה, הננהמביצוע העבודות שלא בהתאם לתנאי הנובע 

; אם הפגם אינו ניתן ילשביעות רצונכם המלאה וכל הכרוך בתיקון יהיה על חשבונ

 פצה אתכם בגין כל הנזקים שנגרמו וייגרמו לכם כתוצאה מהפגם האמור.אלתיקון 

 

ערבות   שתהווה  ,כנקוב בחוזה,  ערבות בנקאית  -  חוזההבמועד חתימת    -להפקיד בידיכם   11.4

. על ערבות זו יחולו כל התנאים החוזהחת ביצוע העבודות בהתאם להוראות להבט

 .המכרז מסמכיהמפורטים ב

 

 אישור על קיום ביטוחים כנדרש בחוזה, וכן - חוזההבמועד חתימת  -להפקיד בידיכם  11.5

 .המכרז מסמכיהעתקי האישורים והמסמכים האחרים כנדרש ב

 

על כל המסמכים  חוזהה יזו, מחייב אות יעל הצעת ימצהיר ומתחייב בזה כי מיום חתימת יהננ .12

 יבכלל, תחשב הצעת חוזההחתום על אהמצורפים אליו, כאילו היה חתום על ידי, וגם אם לא 

לביני, מבלי שהדבר יגרע מזכויותיה   מועצהה  בכתב כהסכם מחייב בין  מועצהוקבלתה על ידי ה

חוזה, הלפני חתימת    עבודותהדרש להתחיל בביצוע  א. אם  המכרז  כמפורט במסמכי  מועצהשל ה

 .על כל המסמכים הכלולים בו חוזהה פעל בהתאם לדרישה על פי הוראותא

 

אית להבטחת קיום מתחייב להחזיק בתוקף את הערבות הבנק יהננחוזה, הלאחר תום תקופת  .13

עשר( חודשים מהמועד שלושה  )  13, למשך תקופה של  לעיל  11.4חוזה, כאמור בסעיף  ההוראות  

 מכרזמסמכי הבהתאם להוראות בגין ביצוע עבודות  תעודת השלמהקבל אהמאוחר ביותר בו 

לשם הבטחת ההוצאות שאתם עלולים להוציא בתקופת הבדק לצורך   ,"(תקופת הבדק"  -)להלן  

 חוזה.הפה זו על חשבוננו בהתאם להוראות ביצוע התיקונים שבביצועם אנו חייבים בתקו

 

שיקבע לכך בהתאם להוראות מסמכי  שלים את ביצוע העבודות תוך המועדאבמקרה שלא  .14

 יחוזה, הננהכה בהתאם להוראות ם תינתן לנו אראו כפי שהוארכה תקופת הביצוע א מכרזה

עם דרישתכם   מידו/או על פי כדין,    חוזההת לכם על פי  מתחייב בנוסף לכל זכות אחרת המוקני

הראשונה, לשלם לכם פיצויים מוסכמים וקבועים מראש שאינם טעונים הוכחת נזק בסכום 

 הקבוע בחוזה בגין כל יום של איחור בהשלמת ביצוע העבודות. 

זה ויתור סופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה בקשר לכל הוראה הכלולה מוותר ב יהננ

 בקשר לפיצויים האמורים, לרבות סבירותם. מכרזמסמכי הב
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 על כתב הצעה זה כדלקמן: ימצהיר ומאשר בחתימת ניהרי .15

 

החינוך בשער  העבודות יתבצעו במתחם המאובטח של קריתבין השאר, מודע לכך ש יאנ 15.1

עלי למלא בקפדנות וללא סייג אחר ההוראות שתיקבענה מעת לעת  ההנגב, וכי יהי

מאשר   יאנ   י זוהצעת  י. בהגישמועצהה  בתקופת ביצוע העבודות על ידי קצין הביטחון של

 מלא אחר ההוראות האמורות.א תתקבל יהצעת ומתחייב, שאם

 

לעבודות הנדסה בנאיות )ערעור מהימנות תקנות רישום קבלנים מודע להוראות  יאנ 15.2

, האוסרות עלי להסב, להעביר או למסור 1988-והתנהגות בניגוד למקובל(, התשמ"ט

, בשלמותן או בחלקן, לקבלן משנה אשר אינו רשום בפנקס יעל עצמ תיעבודות שקיבל

 הקבלנים, ומתחייב לפעול בהתאם.

 

להעסיק,  יהיה רשאאמסכים שלא  יואנ ישידוע ל ,על כתב זה ימצהיר ומאשר בחתימת יהרינ .16

ל עזה לצורך במישרין או בעקיפין, בכל צורה ואופן שהם, עובדים פלסטינאים תושבי יו"ש וחב

הנני מתחייב שהעסקת  , כולן או מקצתן.מסוימות בהתאם לחוזה המסגרת עבודותביצוע 

ם עלי, שהגבלות כלשהן ומוסכ  יכן ידוע לעובדים זרים, תהיה בהתאם ובכפוף להוראות כל דין.  

 בהארכת תקופת ביצוע העבודות יעל הבאת עובדים זרים לארץ לא יהיה בהן כדי לזכות אות

 . "כוח עליון" לכל דבר וענין הקשור בביצוע העבודות-והם לא ייחשבו כ

 

אשר  ,כלשהםביטחוניים  שאירועיםעל כתב זה שמוסכם עלי,  ימצהיר ומאשר בחתימת יהרינ .17

נפילת טילים ו/או פגזים  לרבות, מועצהה הבאזור עוטף עזה, לרבות באזור בו מצוי יתרחשו

בהארכת תקופת  יאות לא יהיה בהם כדי לזכותבפרט,  מועצהבאזור עוטף עזה בכלל ובאזור ה

ו/או בביצוע  "כח עליון" לכל דבר וענין הקשור בחוזה-והם לא ייחשבו כ ,ביצוע העבודות

 העבודות. 

 

אוטונומית, ללא  בזה ערבות בנקאית ףמצר יזו הרינ ישבהצעת יכערבות לקיום התחייבויותי .18

של בנק  ,האזורית שער הנגב מועצהתנאי, שהוצאה עבורי לטובת ה

 ה בזהומייפ , לא צמוד,₪ 10,000על סך של __________________/סניף __________ 

זו  ישבהצעת -כולן או מקצתן  - יייבויותיקיים התחאכוחכם באופן בלתי חוזר כי במקרה ולא 

, הרי הזכות המכרז בהתאם ללוח הזמנים הקבוע במסמכי תחיל בביצוע העבודותאו/או לא 

כם לממש ערבות זאת בלי כל הודעה או התראה ומוותר בזה מראש, בוויתור סופי, מוחלט יביד

 הערבות הנ"ל.ובלתי מסויג על כל זכות להתנגד לכל צעד שתנקטו כדי לגבות את 

 

והיא תוארך על ידי  עד למועד הקבוע בכתב ההוראות למשתתפים במכרז, תוקף הערבות הינו .19

כם יתשוחרר על יד הערבות לעיל. 10בסעיף דרש לכך כאמור א)שלושים( יום נוספים אם  30-ב

 , לפי הענין.במכרז הוראות למשתתפים כתבל  30-ו 29בהתאם להוראות סעיפים 

 

כמפורט בכתב  יאודותילבצע חקירות ובדיקות  ילכם בזה את אישור ןנותו םמסכי יהננ .20

מתחייב לשתף פעולה בכל דרך שתידרש על ידיכם לצורך  י, ואנבמכרז ההוראות למשתתפים

עריכת הבדיקות והחקירות האמורות, לרבות הגשת מסמכים ומתן הסברים נוספים, אשר 

 .ייידרשו על ידיכם לצורך בחינת הצעת

 

ו/או באיזה  ימתחייב להודיע לכם על כל שינוי שיחול באיזה מהנתונים המפורטים בהצעת יאנ .21

ועד למועד ההכרזה  י, וזאת מהמועד שלאחר הגשת הצעתים לבחינת הצעתמהנתונים הדרושי
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 חתימת המציע: ___________________

מרשימת המציעים במקרה שיחול  ישתהיו רשאים למחוק אות י; וידוע לה במכרזעל הזוכ

ובין אם נודע  ממני בנתונים האמורים שינוי אשר ייראה לכם מהותי, בין אם נודע לכם על כך

 לכם על כך בדרך אחרת.

 

 . לפיכך, אםהזוכה שמציעים שהצעתם לא תזכה יהיו רשאים לדרוש לעיין בהצעה יידוע ל .22

 .בפני המציעים האחרים ילגילוי הצעת תימצהיר מראש על הסכמ יאנ יהצעת תתקבל

 

 יוהננ המכרז, מסמכילכל התנאים הכלולים ב יבזה הסכמת ןנות יזו הרינ יבעצם הגשת הצעת .23

מסויג על כל טענה בקשר לכל תנאי ו/או הוראה הכלולים מוותר בזה ויתור סופי, מוחלט ובלתי  

 , לרבות סבירותם.מכרזמסמכי הב

 

מילים דלעיל בלשון יחיד בלבד תתייחסנה גם לרבים ומילים דלעיל בלשון רבים תתייחסנה גם  .24

 הקשר ידרוש פירוש כזה.הליחיד, כאשר 

 

 יורצונ מכרזת כל התנאים הקבועים במסמכי הזו ניתנה ביום _____________ מתוך הבנ יהצעת

 החופשי.

 

 בכבוד רב,         

 

 

________________ 

         חתימת המציע

 

 

 דין-אישור עורך

 

_ ___________________________-אני הח"מ, ____________________ עו"ד, מאשר בזה ש

האמור בו, וכי חתימתו/תם,   כל  ב ההצעה דלעיל, לאחר שהצהיר/ו בפני על נכונותחתם/מו בפני על כת

 _____________________________ לכל דבר וענין. אותו/אתעם/בלי חותמת, מחייבת 

 

 

 

_________   ______________________  ___________________ 

 חתימה     חותמת        ת א ר י ך 

 

 

 

 

 

 



 חתימת המציע: ___________________

 

 " לכתב ההצעהאספח "נ
 

 תאריך: _______________

 לכבוד

 המועצה האזורית שער הנגב

 79165ד.נ. חוף אשקלון 

 

 א.נ.,

 

 לביצוע שירותי אחזקה במערכות מיזוג אווירמכרז      31   /2019 פומבי מס'מכרז  הנדון: 
 

 הננו מאשרים כדלקמן: במכרז שבנדון, לכתב ההוראות למשתתפים  9.3-9.4-ו 8.3-8.4פים בהתאם להוראות סעי

 , 2015-2017מוסדות, רשויות או גופים ציבוריים במהלך השנים  4-בביצוע עבודות מסוג העבודות נשוא המכרז שבנדון, לרבות עבור לא פחות מאנו בעלי ניסיון  .1

לשנה ₪ ( _____________________במילים: _) _________, היה בסכום של _______נשוא המכרז שבנדוןו בביצוע עבודות נמפעילותנו המחזור הכספי של .2

 .2017-ו 2016, 2015מבין שנות הכספים:  בשתייםלפחות, 

 

מקום ביצוע  עבודותמזמין ה

 עבודותה

ההיקף הכספי  סוג העבודות 

 של העבודות

כמויות העבודות 

 שבוצעו

ביצוע תקופת 

 העבודות

 וסוגי מספר

עובדים ה

שהשתתפו 

 עבודותה ביצועב

שם ומספר 

טלפון של 

הממונה 

מטעם מזמין 

 עבודותה
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 חתימת המציע: ___________________

מקום ביצוע  עבודותמזמין ה

 עבודותה

הכספי ההיקף  סוג העבודות 

 של העבודות

כמויות העבודות 

 שבוצעו

ביצוע תקופת 

 העבודות

 וסוגי מספר

עובדים ה

שהשתתפו 

 עבודותה ביצועב

שם ומספר 

טלפון של 

הממונה 

מטעם מזמין 

 עבודותה

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 

 דלעיל הינם נתונים שלמים, נכונים ומדויקים.הנני מצהיר שהנתונים שפורטו בטבלה 

 

               בכבוד רב,

 

 ____________________ 

             חתימת המציע
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 חתימת המציע: ___________________

 דין-אישור עורך

 

 

נכונות האמור בו, וכי ____________________________ חתם/מו בפני על המסמך דלעיל, והצהירו על  -אני הח"מ, ____________________ עו"ד, מאשר בזה ש

 את _____________________________ לכל דבר וענין.אותו/ חתימתו/תם, עם/בלי חותמת, מחייבת

 

_________   ______________________  ___________________ 

 חתימה     חותמת                ת א ר י ך 

 

 

 רו"חאישור 

 

 

, מאשר רו"ח של המציע ____________________________________ ח.פ/ח.צ מס' __________________________אני הח"מ, ____________________  

____( ₪ , היה בסכום של __________ )במילים: __________מיזוג אווירל מפעילותו בביצוע עבודות המחזור הכספי שביקרתי את הצהרת המציע לפיה  כיבזה 

 , ומצאתי אותה תואמת את האמור בספריו.2019-ו 2018, 2017לשנה לפחות, בשתיים מבין שנות הכספים: 

 

_________   ______________________  ___________________ 

 חתימה     חותמת                ת א ר י ך 



 חתימת המציע: ___________________

 

 " לכתב ההצעה בספח "נ
 

 תצהיר 
 

רח' ___________________, מ____________,  , ת"ז מס'__________________אני הח"מ, 

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, 

 מצהיר בזה בכתב כדלקמן:

 

 שמי, מס' תעודת הזהות שלי וכתובתי הינם כדלעיל. .1

 

מס'  ע.מ./צהירי זה בשם ____________________________________, ח.פ.אני נותן ת .2

 מסגרת"(, כחלק בלתי נפרד מהצעתה של החברה במכרז  מציעה"  -_______________ )להלן  

שירותי אחזקה במערכות מיזוג  ביצוע, להאזורית שער הנגב מועצהה שפרסמה 31/2019 מס'

 "(.המכרז" -)להלן אוויר 

 

 .___ ואני מוסמך לתת תצהיר זה בשמו_____________הוא __________ תפקידי במציע .3

 

ות למכרז לא תלוי ועומד נגד המציע צו פירוק, למיטב ידיעתי, במועד האחרון להגשת ההצע .4

 צו כינוס נכסים. ולא תלוי נגדו

 

לעיל אינה נכונה במלואה,  4לכך, שאם יתברר כי הצהרתי שבסעיף  למציע והוא מסכיםידוע  .5

 למכרז.  , רשאית לפסול את הצעת המציעהאזורית שער הנגב מועצהה תהיה

 

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .6

 

 

 

 ___________________ 

     חתימת המצהיר         

 

 אישור

 

בעל רישיון מס'  עו"ד, _______________,הופיע בפני  __________הנני מאשר בזה כי ביום 

שזיהה עצמו לפי ת.ז. מס'  ,_______________ כתובת ___________________, ,__________

היה צפוי יאת האמת, וכי    הצהירל  וכי עלי  והמוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתי____________/

 עליה בפני. םדלעיל  וחת ונכונות הצהרת את עשה כן, אישרילעונשים הקבועים בחוק אם  לא 

 

 

 

___________________ 

        , עו"ד



 חתימת המציע: ___________________

 

 " לכתב ההצעה גספח "נ
 

 1976-ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו2לפי סעיף   תצהיר
 

רח' ___________________, מ____________,  , ת"ז מס'__________________אני הח"מ, 

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, 

 מצהיר בזה בכתב כדלקמן:

 

ח.פ./ע.מ. של __________________________,  וירי זה כתמיכה להצעתהנני עושה תצה .1

 מסגרתרז "(, כחלק בלתי נפרד מהצעת המציע במכהמציע" -מס' _______________ )להלן 

המועצה האזורית שער "( שפרסמה המכרז" -)להלן  ודות מיזוג אווירביצוע עבל 31/2019מס' 

 ."(מועצהה" -)להלן הנגב 

 

יעתי, עד המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז לא הורשעו המציע ובעל זיקה אליו למיטב יד .2

כי במועד האחרון להגשת  –)שתי( עבירות  2-)שתי( עבירות; ואם הורשעו ביותר מ 2 -ביותר מ

 ( לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.1ההצעות למכרז חלפה שנה אחת )

 

ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, 2סעיף זה, כל המונחים יהיו כמשמעותם בסעיף  לענין 

 .1976-התשל"ו

 

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .3

 

 

 

 ___________________ 

     חתימת המצהיר         

 

 

 אישור

 

בעל רישיון מס'  עו"ד, _______________,הופיע בפני  __________הנני מאשר בזה כי ביום 

שזיהה עצמו לפי ת.ז. מס'  ,_______________ כתובת ___________________, ,__________

היה צפוי יאת האמת, וכי    הצהירל  וכי עלי  והמוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתי____________/

 עליה בפני. םדלעיל  וחת והצהרת נכונות את עשה כן, אישרילעונשים הקבועים בחוק אם  לא 

 

 

 

___________________ 

        , עו"ד
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 חתימת המציע: ___________________

 
 

 נספח "ד" לכתב ההצעה
 )יוגש במעטפה נפרדת(  

 
 ההצעה הכספית 

 
 

 יםמגיש והננהמכרז, ובפרט את תנאי החוזה,  לאחר שבחנו בחינה זהירה ומדוקדקת את כל תנאי

השוטפים והעבודות היזומות השירותים בזה להוציא לפועל ולספק לכם את  יםמתחייבו ,זונו הצעת

, לאחר להלן תמורההלשביעות רצונכם המלאה, בהתאם לכל הוראות מסמכי המכרז כנגד תשלום 

 ז ובחוזה:שתשולם באופן ובמועדים הנקובים במסמכי המכרהנקובה להלן,  ניכוי הנחה קבועה

 

 

אומדן לתשלום  מהות השירות

ר יחידת מיזוג עבו

 ₪( -( )ב1)

הנחה המוצעת ביחס 

 %(-לאומדן )ב

 )ניתן שלא להציע הנחה(

 הערות

בספרות:  -שירותים שוטפים 

_________________ 

במילים:  

_________________ 

 

תשלום כולל 

 .  וסופי

אין להציע 

הנחה 

הכוללת 

יותר מערך 

אחד אחרי 

נקודה 

עשרונית 

 0.01)הערך 

למשל, אינו 

 תקין(.

שירותי אחזקה ותחזוקה חודשית 

( )מזגן יחיד( 1של יחידת מיזוג אחת )

 הפועלת במועצה.

22 

 -  עבודות יזומות

 200 פירוק מזגן מפוצל

 500 פירוק מזגן מיני מרכזי

 600 התקנת מזגן מפוצל

 1800 התקנת מזגן מיני מרכזי

 85 מטר, כל הקטרים( 1תוספת צנרת )

 , "(התמורה" - )להלן

 

 

 :הננו מאשרים ומתחייבים כדלקמן

 

 

  .ללא מס ערך מוסף ינוה המצוין סכום התמורה א.

 

 

לא ישתנה מכל סיבה שהיא, לרבות עקב שינויים כלשהם , כולל, קבוע וסופיסכום התמורה  ב.

המע"מ( ו/או מכל בשכר עבודה ו/או עקב שינויים כלשהם בתשלומי חובה )למעט שינוי בשיעור  

לתמורה נוספת ו/או להחזר הוצאות כלשהן ו/או  םהיה זכאינלא . אנו מאשרים שסיבה אחרת

  לתשלומים נוספים כלשהם בגין אספקת השירותים.
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 חתימת המציע: ___________________

 

למועצה חשבונית מס ביחס לתמורה המגיעה לו לפי   נמציאיהיה כפוף לכך ש  תמורהכל תשלום   ג.

 החוזה, וערבות בנקאית להבטחת ביצוע החוזה.

 

               בכבוד רב,

 

 ____________________ 

             חתימת המציע

 דין - אישור עורך
 

___________________________ -שאני הח"מ, ____________________ עו"ד, מאשר בזה 

חתם/מו בפני על כתב ההצעה דלעיל, והצהירו על נכונות האמור בו, וכי חתימתו/תם, עם/בלי חותמת, 

 מחייבת את _____________________________ לכל דבר וענין.

 

_________   ______________________  ___________________ 

  ת א ר י ך 

 

 

 


